
FAU-møte 24.11.20 
Tilstede: FAU-leder, representanter fra 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 7A, 7B og rektor 
Tone Mjåland, barn og unges representant i plan- og byggesaker, Kristiansand kommune 
 

Saksnr Innhold Beslutning 
 
01-20/21 

 
Trafikksikkerhet rundt skolen 
Tonje Mjåland, Barn og unges representant i plan- og 
byggesaker. Mandat til å jobbe med saker under 
behandling. Sørge for at politikerne er opplyst før 
avgjørelser tas. Trafikksikkerhetsplan under utarbeidelse. 
«Særlig farlig skolevei» skal defineres. Skolen inviteres inn. 
Barnetråkk rundt Lovisenslund, Oddemarka og 
Steinerskolen skal kartlegges, i utg.pkt er ikke Wilds Minne 
inkludert i dette prosjektet, men pga nybygging blir 
barnetråkk rundt WM også gjort.  
 
Anbefaling: Stå sammen om et behov, gjerne gjennom 
FAU. Saken kan stå bedre enn når det tas gjennom ulike 
velforeninger.   
 
Ønsker en kartlegging/oversikt over hvor det er behov for 
utbedringer, og konkrete erfaringer med steder som er 
trafikkfarlige, f.eks. mangel på overganger, 
fartsovertredelse, farlig kjøring etc. Evt også hvilke 
områder barn leker, steder som er i bruk,  
 
Fra rektor: Det er vedtatt at gangsti fortsatt skal gå 
gjennom skolegården. Ikke ønskelig fra skole/oppvekst, 
men ble gjort ifm kjøp av Starthallen-tomta, der det var 
regulert gangsti mellom hallen og skolen.  
 

 
Det skal gjøres en 
trafikksikkerhets-
analyse.  
 
Alle FAU-kontakter tar 
trafikksikkerhet og 
skolevei opp i sin 
klasse, ber om 
konkrete innspill for å 
få oversikt over hvilke 
områder det er størst 
behov for utbedring. 
Nb. barnas perspektiv.  
 
Brede og Terje tar 
ansvar for å 
sammenfatte en 
oversikt om 
trafikksikkerhet og 
skolevei, som 
overleveres til Tonje 
Mjåland.  
 
 
 
 
 
 

02-20/21 Nytt skolebygg. Orientering ved rektor.  
Ny skole bygges for 500 elever, men i prosessen skal det 
være tenkt gjennom løsninger for evt utvidelse.  
Settes opp langs Marviksveien og idrettshallen i 
forlengelse av skolebygget, der Starthallen ligger i dag. 
Parkeringsplassen utgår.  
Regulert inn sykkelsti/gangvei mellom hallen og 
skolebygningen.  
Marviksveien blir enveiskjørt fra lyskrysset og forbi skolen 
Administrasjonsdelen og arbeidsrom til lærerne må flyttes, 
da denne delen av skolen skal rives i byggeprosessen.  
 
Sannsynlig at Starthallen rives til sommeren.  

 



 
03-20/21 Verdigrunnlag for FAU 

(Ble utarbeidet i en situasjon der det var behov for å bedre 
kommunikasjon mellom skole og foresatte). Nåværende 
verdigrunnlag inneholder 7 begreper; Toleranse, omsorg, 
tillit, humor, samarbeid, åpenhet og respekt.  
 
Ønskelig med en ny prosess, der det utarbeides 
verdigrunnlag for hele skolen, ikke bare for FAU.  
 
Ved innflytting i nytt bygg; ønskelig å ha klar en ny visjon 
og verdigrunnlag   
 

 
Nedsette ei gruppe 
som kan jobbe med 
nytt verdigrunnlag 
bestående av 
representanter fra 
elevene, FAU, lærere.  
 
Tas over nyttår.  

04-20/21 Smitteverntiltak 
Ved koronasmitte, kartlegge hvem som har vært nærmere 
enn to meter i mer enn 15 min.  
Vanskeligere å gjennomføre f.eks. vennegrupper,  
Foreldrenettverk, juleavslutning.  
Opp til hver klasse hvordan dette skal løses.  
Alternativer; arrangere klassetreff utendørs. 
 
Ønske fra FAU: retningslinjer, tydelige råd eller anbefaler 
om hvordan ulike aktiviteter kan løses.  
 

 
Rektor undersøker litt 
med andre skoler, og 
komme evt med 
anbefaling og 
konkrete forslag til 
hvordan ulike 
aktiviteter kan løses.  

 Innspillsrunde: 
  
Sikring av fjellet på baksiden: HMS-avdeling i kommunen 
har vært på befaring.  
 
Kosthold på skolen, både på sfo og ift matpakker. Ønskelig 
å ta opp som sak i FAU over nyttår.  
 
Spørsmål om utbygging/utvidelse av Roligheden camping 
 
 
 

 
 
Venter på vurdering 
etter befaring. 
 
Tas som sak i neste 
FAU.  
 
Rektor sjekker.  
 

 


